
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

583.38االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد586.92287,438,380 االغالق

23المتدولة الشركات0.61% التغير نسبه

9المرتفعة3.54271,756,717(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره214

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC13.00012.550-3.46الجاهزة االلبسةBUND0.1000.11010.00المتحد المصرف

SMRI2.7002.650-1.85العقارية  المعمورةBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

IMAP2.6902.670-0.74الدوائية المنصورHISH10.50011.0004.76عشتار فنادق

IMIB2.5502.540-0.39والدراجات المعدنيةBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

TASC8.1508.130-0.25سيل اسياHMAN12.75013.0001.96المنصور فندق

HBAG8.4508.6001.78بغداد فندق

BNOI1.5901.6101.26االهلي المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD79,747,10029.34.460الغازية  بغدادBMFI135,992,88647.30.170الموصل مصرف

BBOB53,078,90019.51.070بغداد مصرفBBOB50,000,00017.41.070بغداد مصرف

TASC45,656,25016.88.130سيل اسياBIME29,330,86710.20.180االوسط الشرق مصرف

HISH27,190,22110.011.000عشتار فنادقIBSD17,970,0006.34.460الغازية  بغداد

BMFI22,968,7918.50.170الموصل مصرفBCOI13,500,0004.70.600التجاري المصرف

IIDP10,789,7544.01.090للتمور  العراقيةBGUC10,098,5073.50.170الخليج مصرف

BCOI8,100,0003.00.600التجاري المصرفIIDP9,932,8293.51.090للتمور  العراقية

266,825,08992.83247,531,01591.09

271,756,717الكلي مجموع287,438,380الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/2/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

59المدرجة الشركات عدد299,765,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة514,190,100

0المنخفضة

3المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUOI0.3200.3303.13االتحاد مصرف

IFCM3.8903.9401.29االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT499,970,00097.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,100,00098.11.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM11,032,8002.13.940االنشائية  الفلوجةIFCM2,825,0000.93.940االنشائية  الفلوجة

HASH1,960,0000.47.000اشور فندقNDSA2,550,0000.90.480للتأمين السالم دار

NDSA1,224,0000.20.480للتأمين السالم دارHASH280,0000.17.000اشور فندق

BUOI3,3000.0010.330االتحاد مصرفBUOI10,0000.0030.330االتحاد مصرف

299,765,000100.00514,190,100100.00

514,190,100الكلي مجموع299,765,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/2/23

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




